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ÚVODNÍ SLOVO 

__________________________________________________________ 

 

   Milé sestry a vážení bratři našich sokolských jednot, 

 

na začátku nového roku mi dovolte vám všem popřát pevné 

zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.  

Letošní rok je pro naše sokolské hnutí významný tím, že 

společně oslavujeme 25. výročí obnovy naší tradiční 

organizace SOKOL, která byla po dlouhých 40 letech totalitní 

vlády jedné strany v naší zemi dne 7. ledna 1990, již 

poněkolikáté, opět obnovena. Svoboda a demokracie je 

úžasná věc, přináší do naší činnosti v jednotách volnost 

společně s velkou zodpovědností za zachování našeho 

dobrého jména SOKOL. Proto společně respektujme 

historické odkazy a dbejme slavných tradic sokolstva. 

Zachovejme je pro budoucí pokolení. Proto je v současnosti 

velice nutné s  péčí řádných hospodářů udržovat a dále rozvíjet naše sokolovny a hřiště, které 

jsou nezbytnou základnou pro naši pestrou sokolskou tělocvičnou a kulturně společenskou 

činnost v našich obcích a městech. Buďme vytrvalí v naší obecně prospěšné činnosti a 

staňme se vzorem pro ostatní. Buďme rozhodující, zajímavou aktivní složkou společenského 

dění s programem pro všechny věkové kategorie.   

             

       Přeji hodně zdaru! 

          Váš 

                                                                                                                       Ing. Jiří Růžička, 

                                                                                                                        starosta župy 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

SOKOLSKÁ CENA FAIR PLAY A. HUDCE 

 

Sokolská cena fair play je pojmenovaná po významném sokolském sportovci a olympijském 

vítězi Aloisi Hudcovi. Je udělována vybraným jednotlivcům nebo kolektivům za významný čin 

na sokolských akcích vedoucí například k obětování svého vítězství nebo dobrého umístění 

podle hesla „vítězit ano, ale ne za každou cenu“, případně vedoucí k záchraně života a 

zdraví jiných soutěžících. Odměněni mohou být i jednotlivci za dlouhodobé šíření a podporu 

myšlenky fair-play v sokolském sportu a tělovýchově spojené s čestným jednáním. Možnost 

získání ceny se tedy nevztahuje pouze na výkonnostní soutěžící sportovce, čin vhodný 

k ocenění můžeme nalézt v jakékoliv sokolské činnosti, včetně všestrannosti a 

vzdělavatelské práce. 

Vystupování a činy řady našich sportovců, cvičenců a činovníků při soutěžích i 

v každodenním sokolském životě často zaslouží větší pozornost a ocenění než získání 
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medailí, vítězství a rekordů. Bývají často opomenuty a rychle upadnou v zapomnění. Je 

proto v zájmu celé naší organizace, všech žup, jednot a oddílů věnovat pozornost možnosti 

takové jednotlivce i kolektivy vyhledat, navrhnout k ocenění a sokolské veřejnosti přiblížit. 

Pokud tato cena najde cestu do tělocvičen a na sportoviště a získá co nejvíce svých 

propagátorů v řadách cvičitelů, trenérů a vzdělavatelů, může výrazně přispět k nové motivaci 

především sokolské mládeže a přispěje i k propagaci Sokola na veřejnosti. 

 Pokud je ve vašich řadách někdo, kdo si zasluhuje toto ocenění, pošlete oznámení na 

župu. O nositelích Sokolské ceny fair play A. Hudce pak rozhoduje výbor ČOS. 

 

Helena Ryšková, vzdělavatelka župy 

 

 

___________________________________________________________________ 

 
 

VÁNOČNÍ STROM REPUBLIKY A SOKOL RUDOLF TĚSNOHLÍDEK 

Historie vzniku tradice Vánočního stromu republiky je 

všeobecně známá. Zasloužil se o ni známý český básník, 

prozaik a novinář Rudolf Těsnohlídek (*1882 †1928). 

Inspirací mu bylo jednak postavení veřejného charitativního 

vánočního stromu v Kodani o prvních válečných Vánocích 

1914 a také nález opuštěného dítěte, Lidušky, před Vánoci 

roku 1919 v lese u Bílovic nad Svitavou.  

Méně známá jsou fakta o Těsnohlídkovi jako velkém 

zastánci sokolského hnutí. Byl vzdělavatelem Sokola 

v Bílovicích a sokolské vztahy považoval za vzor demo-

kratického uspořádání lidské společnosti; i zde jsou 

kořeny jeho vztahu k charitě. Veden myšlenkou, že republika 

má být velkou solidární rodinou, jejíž žádný člen – natožpak bezbranné dítě – nesmí strádat, 

navrhl Těsnohlídek stavění veřejného charitativního vánočního stromu. Při přípravách se 

spojily významné společenské organizace: Péče o mládež a Sokol (s tradicí z monarchie), 

Československý červený kříž a Svaz junáků – skautů a skautek. Výtěžek prvních let sbírek 

sloužil k postavení dětského domova Dagmar v Brně, Žabovřeskách. V jeho názvu se opět 

spojila dánská inspirace akce s ohlasem na historické vztahy našich zemí (dcera Přemysla 

Otakara I. Markéta se roku 1205 provdala za dánského krále Valdemara II., v nové vlasti 

přijala jméno Dagmar a proslula tam lidumilnou činností). 

Také v literární tvorbě byl Rudolf Těsnohlídek inspirován sokolským hnutím, a to 

v básnických sbírkách Rolnička a Zlaté dni. Obě sbírky vyšly v roce 1926. 

 

Helena Ryšková, vzdělavatelka župy 

 

 

Zdroj: článek Mgr. Hany Kraflové z Moravského zemského muzea pro Univerzitu třetího věku. 

 

 

___________________________________________________________________ 
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CO BY NA TO BRATR JINDRA VANÍČEK … 

Zamyšlení 

 

 Pokud mi paměť slouží, tak nás na XII. všesokolském sletu cvičilo na 23 tisíc. Z toho 

přes dva tisíce mužů.  Prosím čtenáře o shovívavost k počtům, protože o ty v článku až tak 

nejde.  Dobře si vzpomínám na nádherné sborové zpěvy tohoto lidského tělesa.  Krásná byla 

věta bratra Zedníka na seřadišti před strahovským stadionem o tom, že opět budou cvičit na 

závěr muži a vyzvednutí nejstaršího účastníka mezi námi. Bohužel si již nepamatuji jeho 

jméno ani jednotu. Věk měl přes úctyhodných 80 let. Byly to nádherné okamžiky a prožité 

chvíle.                                                                                      

 Léta plynou a jsme svědky změn. Na XV. sletu nás cvičilo přes 10 tisíc, z toho mužů 

na osm stovek. Nikdo nás vzletnými slovy nevítal. Že jsme měli mezi sebou 92letého 

cvičícího bratra Janka, jakožto posledního žijícího cvičence Pecháčkovy skladby Věrni 

zůstaneme, už nikoho nezajímalo.  

 V naší Vaníčkově župě cvičili muži z několika jednot. U nás v Telnici nás mužů bylo 

jedenáct. V létech následujících jsme dospěli až na počet 18 mužů. V poslední době se 

začíná projevovat zajímavý fenomén. Mužskou skladbu chtějí cvičit sestry. Pochopitelně k 

určité nelibosti. Tato situace je naprosto v pořádku v jednotách, kde se nic jiného 

nenacvičuje. Z vlastní zkušenosti si dovoluji tvrdit, že je to tak dobře, když nejsme schopni 

přesvědčit mladé muže. Je nutno si uvědomit, že tyto party jsou za léta naprosto kompaktní 

a jsou nejenom základem sokolství v jednotách, ale i v občanské společnosti. Nevím, jaké 

jsou příčiny tohoto stavu.  Když jsme znovuobnovili činnost Sokola ČOS, tak nás mužů na 

počátku cvičilo osm. Cvičební hodiny probíhaly naprosto standardně. Rozcvička, cvičení na 

nářadí a posléze míčové hry. Po čase začali mladí nakukovat a chtěli změny. Zavedli jsme 

florbal. S přibývajícími léty jsme vyklidili pozice a mladí už jen hrají. O rozcvičce nebo cvičení 

na nářadí ani muk. Zde je nutné vyzvednout zásluhy našich cvičitelek, že alespoň v jejich 

hodinách se na nářadí cvičí. Tím udržují oddíl všestrannosti při životě. Pochopitelně máme 

oddíly plné dětí i dospělých. Mají svoji náplň zaměřenou na konkrétní sport.                                                                                                          

V naší župě je 40 jednot. Alespoň polovina je dostatečně schopných vyvíjet a také vyvíjí 

vlastní cvičební činnost. Úplně obyčejnými počty dojdeme k závěru, že součet starostů a 

náčelníků v nich dá číslo 80.  Z tohoto pohledu by nemělo být problém složit šestatřicítku pro 

nácvik na Sokolské Brno 2015. Bohužel opak je pravdou. Nejsme schopni složit tento 

obrazec ani za vydatné pomoci župy slovácké, a to k nám jezdí dokonce i Vídeňáci. Nutno 

vyzvednout skutečnost, že autoři skladby jsou naši členové, manželé Šafářovi. A tady se 

ptám: Co děláte, bratři starostové a náčelníci, pro sokolskou všestrannost a naplňování 

odkazu Tyrše? Jak jdete svým členům příkladem? Jak župa využije skutečnost autorství? U 

nás všichni starostové a náčelníci vždy cvičili a cvičí. Smutné je, že ani neznám župního 

náčelníka. Naskýtá se otázka: Co by tomuto stavu řekl bratr Jindra Vaníček? Asi by nechápal 

a nerozuměl. 

 Nepíši tento článek jako kritiku. Jen jsem si dovolil zauvažovat nahlas. Kdeže ti muži 

jsou? Snad není jednota Sokol Telnice poslední výspou všestranné mužnosti ve Vaníčkově 

župě?   

Jiří Netolický, svobodný pán na Telnickém mlýně, T.J. Sokol Telnice 

 

 

Poznámka redakce: Pokud je mi známo, většina náčelnic buď sama cvičí, nebo jako cvičitelky vedou 

nácvik dětských skladeb (často obojí), někteří náčelníci cvičí v rámci Věrné gardy.  A k těm počtům: 

v 7 jednotách jsou starostky ženy a 21 jednot nemá zvoleného náčelníka.  (HR) 
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SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST 

__________________________________________________________  

 

ODBOR VŠESTRANNOSTI NA PRAHU NOVÉHO ROKU  

Přejeme všem členům a příznivcům Sokola po vzoru sokolské osobnosti nejen v zdravém 

těle zdravého ducha, ale i hodně pohybových aktivit, které přináší pocity radosti a štěstí.  

 Nový rok je příležitostí bilancovat činy uskutečněné a přijímat předsevzetí pro čas 

nadcházející. Proto je výzvou pro letošní rok také příznačné výročí „25 let znovu spolu- 

Čtvrt století po obnovení České obce sokolské“, ke kterému je připravováno několik 

zajímavých akcí. Mezi ty nejdůležitější budou patřit: SokolGym - 90 let otevření Tyršova 

domu v květnu, Sokolské Brno a Plzeňské slavnosti pohybu v měsíci červnu. Jsem velice 

ráda, že se činovníci naší župy aktivně zapojují do příprav, zejména jsem potěšena autory 

sletových skladeb – zkušená autorka skladeb Eliška Šrubařová připravila skladbu Autíčko 

pro nejmladší školní věk žactva a premiéru mají noví autoři z Telnice – Zdeňka a Petr 

Šafářovi, kteří se s nadšením vrhli na skladbu pro muže Sportuj s námi. Přejme jim nejen 

hodně zdaru v průběhu nácviků, ale také radost a třeba i dojetí z předvedení těchto skladeb. 

V plném proudu nácviků jsou i ostatní sletové skladby pro Sokolské Brno. Naše župa se již 

zapojila do nácvičných srazů několika skladeb, prozatímní počty jsou sice odrazem váhání, 

ale věřme, že nový rok odstartuje i zájem dalších cvičenců, zejména žactva. 

 Kromě uvedené akce SokolGymu se pro letošní rok přihlásila naše župa k pořádání 

celorepublikové akce „U nás v Sokole“ ve dnech 2. až 4.října 2015v Bílovicích nad Svitavou. 

Měla by být prezentací nejen aktivit župy a  T.J.,  ale také společným setkáním sokolských 

příznivců. Bude příjemné, když „domácí“ budou tvořit významnou část všech zúčastněných. 

Ochota přispět k přípravě, samotné realizaci a náměty na doprovodné akce jsou vítány. Více 

informací v samostatném příspěvku.  

  

Pro 1. pololetí letošního roku  

připravuje župní náčelnictvo osvědčené akce v oblasti sportovní všestrannosti, týmových 

sportů i pobytu v přírodě:  

Leden    vycházka Tišnov-Hradčany přes Klucaninu (17.1.) 

Únor      oblastní sraz žen za aktivní účasti ses. Jariny Žitné (7.2.) a župní přebor 

v plavání (14.2.) 

Březen  oblastní sraz aerobiku (28.3.) 

Duben župní Zálesácký závod zdatnosti (18.4.), župní přebor sokolské všestrannosti 

(25.4.), župní turnaje ve volejbalu a florbalu 

Květen   přebor ČOS SV mladšího žactva (29. – 31.5.) 

Červen Sokolské Brno (5.-7.6.) 

 

 V loňském roce se nepodařilo zajistit dostatečný počet družstev pro zálesácký závod, 

a tak pro letošní rok připravujeme zařazení některých disciplín pro „nultou kategorii“ žactva, 

tj. předškolní a mladší školní věk, abychom rozšířili základnu účastníků a podpořili soutěže 

žactva v přírodě. 

 Naopak oproti předchozímu roku nebudeme letos pořádat s ohledem na červnové 

vystoupení sletových skladeb župní přehlídku pódiovek. Nicméně i pódiové skladby bude 

možno na doprovodný program v rámci Sokolského Brna přihlásit. 
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 Opětovně jsme pro letošní rok pověřeni pořádáním Přeboru ČOS SV mladšího 

žactva, které se uskuteční poslední víkend v měsíci květnu. V letošním roce se potýkáme 

s nesnázemi na zajištění tělocvičny pro gymnastiku, avšak věřím, že se zdatný a osvědčený 

kolektiv přeboru úspěšně vyrovná i s touto překážkou. 

 

 Těšíme na společné akce, setkávání a příjemné zážitky, vítáme podnětné připomínky 

a nové náměty. 

 

 

 

… a ještě ohlédnutí za rokem 2014 

 

 Ze skupiny sportovních přeborů  se uskutečnil v měsíci říjnu tradiční a oblíbený župní 

přebor ve šplhu v Králově Poli za účasti asi 50 závodníků. Bojovnost i výkony zejména 

žactva byly výborné a pro cvičitele jistě odměnou obětavé práce.  

 Listopad patřil tradičně gymnastické soutěži Team Gym Junior a Malý Team Gym, 

který je pravidelně zastoupen družstvy ze Židenic a Řečkovic. Organizačně je připraven 

každoročně na vysoké úrovni a družstva si v konkurenci „malá oblast“ vedou trvale se svými 

výkony velice dobře.  

 Nejen pohyb, koordinaci, rozvoj mysli, ale i legraci si užívají senioři na župním 

přeboru. Přípravy každého sportovního klání jsou pro organizátory spojeny s hledáním 

nových nápadů aktivit, soutěží a spoustou času na přípravy, proto pak malá účast nepřidá na 

symbolické odměně. A tak i letos tato skalní kategorie v účasti trochu poklesla, věřme, že jen 

přechodně.  

(O těchto přeborech následují samostatné články.) 

 

 Každoročně nabízíme možnosti doškolování našich cvičitelů pořádáním seminářů. 

Zajímavou sportovní tematikou, nácvikem sletových skladeb žactva, cvičením na airtracku a 

novinkou Parkour – Umění pohybu, byl hojně navštíven oblastní seminář cvičitelů žactva v 

říjnu v Židenicích. Novinka tak nebude chybět ani v rámci doprovodného programu 

Sokolského Brna 2015. 

 Stejně překvapivě byl co do účasti zastoupen seminář cvičitelů všestrannosti se 

zaměřením na složky dorostu a dospělých, který se uskutečnil v listopadu v Židenicích. Pro 

loňský úspěch bylo opět zařazeno zdravotní cvičení, ale i méně oblíbená pořadová cvičení. 

Nechybělo rytmické cvičení s hudbou a náčiním, kde si po delší odmlce účastníci (nejen 

ženských složek!) oblíbili kužele. Spoustu legrace jsme si užili při nácviku country tanců, 

které mohou být vhodným tipem do programu nadcházející plesové a šibřinkové sezóny.  

 Poslední adventní sobota neodradila od účasti cvičitelky a cvičenky semináře 

aerobiku v Černovicích. Naopak velká spousta dala přednost příjemnému pohybu a místo 

pečení a úklidu si užila několik hodin tanečního, aerobního a kondičního cvičení. Pro velký 

úspěch bude s podobnou náplní připravován i oblastní seminář v březnu 2015. 

 

Za náčelnictvo župy Hana Kvapilová 

 

 

٭٭ ٭    
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U NÁS V SOKOLE 

 

Odbor Pobytu v přírodě náčelnictva ČOS organizuje v mezisletových letech projekty pro 

stmelování kolektivu a aktivní využívání volného času.  

Pro roky 2013 – 2017 je to U nás v Sokole. V tomto projektu tělocvičné jednoty i župy 

prezentují svoji činnost a připraví program pro účastníky víkendového srazu sokolů, přátel 

pobytu v přírodě i občanské veřejnosti. Projekt zahájil na jaře roku 2013 Sokol Rokycany, na 

podzim následoval Sokol Valašské Meziříčí. V loňském roce to bylo v červnu U nás v Židlo-

chovicích a v říjnu U nás ve Volyni. 

Na pořádání pátého srazu, který se bude konat ve dnech 2. - 4. října 2015, se přihlásila naše 

župa dr. Jindry Vaníčka společně s T.J. Sokol Bílovice nad Svitavou a T.J. Sokol Řícmanice. 

Pro vzdálenější hosty (ze všech koutů republiky) bude připraveno přenocování v bílovické 

sokolovně. V sobotu si účastníci budou moci vybrat z nabídky dvou celodenních výletů:  

 1.  Lesnický Slavín, Arboretum a Stezka zdraví v Řícmanicích, 

 2. Santiniho kostel P. Marie ve Křtinách, jeskyně Výpustek, jeskyně Býčí skála, 

přírodní zajímavosti Josefovského údolí, Stará huť Františka, kostel Sv. Barbory v Adamově.  

Večer strávíme zpěvem s kytarami u táboráku. 

Na závěrečné nedělní dopoledne připravujeme položení kytice u pomníku Dr. Miroslava 

Tyrše, vycházku k Resslovu pomníku a hájence, Liduščinu památníku s připomenutím 

historie malé Lidušky i vánočních stromů, odbornou přednášku k S. K. Neumanovi - symbolu 

Bílovic nad Svitavou a blízkého okolí a Lišky Bystroušky. 

 V bílovické sokolovně budou umístěny informační panely s prezentací sokolského 

života našich jednot, župy i aktivitami odboru Pobytu v přírodě náčelnictva ČOS. 

 S programem tak trochu navazujeme na obdobnou akci, kterou jsme pořádali před 

téměř patnácti lety, tehdy pod aktivitami Pomněnek Logana (br. Jiřího Herzána).  Účastníci 

Pomněnky byli prožitým víkendem nadšeni. 

 Věřím, že program, připravený pro účastníky setkání U nás v Bílovicích, je bohatý a 

atraktivní a přinese všem krásné a trvalé vzpomínky. Proto si dovolím pozvat i čtenáře 

našeho zpravodaje k účasti na této akci a jejímu zaznamenání do svých kalendářů.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokolovna 

v Bílovicích n. Svit. 

 

 

Zdeněk Najer, 

župní vedoucí pobytu v přírodě 
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MALÁ OBLAST TGJ a MTG BRNO  

 
V sobotu 22. listopadu 2014 se v Brně 

konalo první kolo postupové soutěže 

TeamGym Junior (TGJ) a Malý 

TeamGym (MTG). Tuto soutěž již tradič-

ně organizuje T.J. Sokol Brno Židenice 

spolu se Sokolskou župou Dr. Jindry 

Vaníčka.  

 

Malá oblast je otevřená i pro ostatní 

organizace a tak se v židenické sokolov-

ně vystřídalo postupně 25 družstev.  

 

Závod měl spád, divákům se líbily pódiové skladby, náročné akrobatické řady i odvážné 

skoky z trampolínky. Všichni závodníci si odnesli pamětní list, samolepku se znakem soutěže 

a sladkou odměnu. 

 

 

 

 

Vítězná družstva:  

 Malý TeamGym:      TeamGym Junior:  

 kategorie 0 Sokol Bedřichov A   kategorie I T.J. Chropyně 

 kategorie I  Sokol Luleč    kategorie II Sokol Bedřichov 

 kategorie II Sokol Nové Bránice   kategorie III T.J. Chropyně 

 

 

K dobré atmosféře závodu přispěla také divácká soutěž o dort pro nejsympatičtější družstvo, 

ve které zvítězil za MTG Sokol Židenice, za TGJ Sokol Vyškov. 

 

Z naší župy se závodu MTG zúčastnila družstva Sokola Židenice v kategoriích 0 a I, družstvo 

Sokola Řečkovice v kategorii II. 

V soutěži TeamGym Junior závodila družstva Sokola Židenice v kategoriích I a II. 

 

 

Bětka Stará, ředitelka závodu 
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ŽUPNÍ PŘEBOR VE ŠPLHU 

 

Dne 23. října 2014 se v tělocvičně Sokola Královo Pole uskutečnil župní přebor ve šplhu. 

Zúčastnily se čtyři jednoty – Brno IV, Brno-Královo Pole, Řečkovice a Brno-Židenice.  

Za ženské složky závodilo celkem 17 cvičenek, za mužské složky 22 cvičenců. 

 

 Vítězové jednotlivých kategorií: 

 

 Předškolní děti - dívky    Ema Procházková , Brno IV 

 Žákyně I                  Šarlota Bauerová, Židenice 

 Žákyně II    Tereza Všianská, Židenice 

 Žákyně III   Lucie Babušíková, Královo Pole 

 

 Předškolní děti - hoši Jiří Škárek, Řečkovice 

 Žáci I   Alex Kalenda, Královo Pole  

 Žáci II   Bořivoj Bergmann, Královo Pole 

 Žáci III    Martin Richter, Řečkovice 

 Žáci IV   Ondřej Bergmann, Královo Pole 

 Dorostenci  Jan Nantl, Královo Pole 

 Muži   Jakub Nantl, Královo Pole 

 

Všichni byli spokojeni s průběhem  i s výsledky, těšíme se na příští rok. 

 

Nazdar! 

 

 

 

Eliška Šrubařová, garant akce 

 
 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

ŽUPNÍ PŘEBOR SENIORŮ VE VŠESTRANNOSTI 

 

V sobotu 11. listopadu 2014 se již poněkolikáté konal župní přebor seniorů. Klání proběhlo 

v tělocvičně v Husovicích za účasti 14 cvičenců z pěti tělocvičných jednot: Sokol Brno IV, 

Brno V, Husovice, Královo Pole a Židenice. Podtitul přeboru byl „Nejen svaly, ale i mozek má 

sokol“, takže kromě sportovních disciplín byly připraveny i různé kvízy. 

 

Závodilo se v kuželkách, slalomu s driblinkem a hodu do „branky“ (nohy od kozy), házení 

míčkem na cíl a běhu po překážkové dráze s balonkem na raketě. Kvízové otázky se týkaly 

znalosti lidského těla, přísloví nebo klasické české literatury. Byl čas i na občerstvení a 

závěrečné vyhlášení vítězů.  
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Na medailových pozicích se umístili:  1. Karel Bajsa (Husovice) 

      2. Pavel Štěpánek (Brno V-Černá Pole) 

      3. Jana Štěpánková (Brno V-Černá Pole) 

 

Všichni závodníci byli spokojeni, ale škoda, že byla tak malá účast.  

 

Blanka Grycová, T.J. Sokol Brno V, 

župní vedoucí seniorek 

 

___________________________________________________________________ 

 

ZIMNÍ ŽUPNÍ VYCHÁZKA 

Sedím u obvyklého čaje, dívám se na Upomínkový list účastníkům zimní župní vycházky. 

Kladu si otázku: Byla pro 25 účastníků z jednot Brno V, Husovice, Královo Pole, Řícmanice a 

Telnice zajímavá? Odpovídám si, že ano.  

 Proč? Již cesta od nádraží v Tišnově do 

Müllerova domu, ve kterém sídlí Muzeum města 

Tišnova a kde jsou v současnosti vystaveny obrazy 

jednoho z předních malířů Vysočiny, Josefa Jambora, 

byla poutavá. Procházeli jsme úžasnými starobylými 

nejmenšími uličkami města. Jejich názvy svědčí o 

tom, kým byly v barokní době obývány. První se 

jmenuje Ševcovská. Je kratičká, jen asi 56 m. Je 

křivolaká a úzká, pouze kolem jednoho metru. Druhá 

se nazývá Koželužská. Je dlouhá pouhých 49 m. 

V jejím nejužším místě naměřili neuvěřitelných 75,5 

cm! Proto je zapsána v České knize rekordů jako 

nejužší ulička naší republiky. Koželuhové byli moudří. 

Osídlili uličku v blízkosti čtyř hostinců. K vyčiňování 

hovězích a koňských kůží potřebovali lidskou moč. 

Neměli pro ni ze svých dílen daleko. Třetí ulička, 

kterou jsme procházeli, byla obývána jircháři, proto se jmenuje Jirchářská. Také oni vyráběli 

usně. Zpracovávali kůže vysoké zvěře, kůzlat a jehněčí.  
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Poté jsme vešli do budovy muzea. Dodnes se 

jí zde říká Müllerův dům. Od nepaměti ho 

obýval rod Müllerů. Jeden z předních zaslou-  
žilých starostů města pocházel z tohoto rodu. 

Chtěli jsme si zde prohlédnout třicítku obrazů 

Josefa Jambora, rodáka z Pohledce u 

Nového Města na Moravě, čestného občana 

Tišnova, které Mistr odkázal svému městu. 

Nejprve jsme shlédli krátký film o životě 

malíře. Nato jsme si prohlíželi obrazy. Byly 

mezi nimi i obrazy s názvy „Hruška v širém 

poli“, „Jeřáby u Samotína“, „Blatinské chalupy 

v mlze“. Pochopili jsme, že nespočetné hodiny pozorného vnímání rodné krajiny se 

proměnily v překrásné obrazy. Hluboce se do našich myslí vrylo umělcovo krédo: „Maloval 

jsem tak, jak jsem cítil a viděl. Říká se tomu realismus. Každé velké umění je podle mého 

soudu realistické, tak jako život. V poctivosti a pravdě.“ 

 

Prošli jsme městem a stoupali na vrchol jednoho ze 

dvou kopců, které střeží Tišnov – na Klucaninu. Na 

jejím vrcholu stojí od roku 2003 rozhledna. Vystoupali 

jsme na horní ochoz. Na stěnách jsme si přečetli 

jména všech, kteří se o její vybudování zasloužili. 

Mírný mlžný opar dodával okolní krajině pohádkový 

nádech.  

A pak jsme, někteří dříve, jiní později, došli na 

nádraží ČD v Hradčanech. Měli jsme štěstí. Ač bylo 

podmračeno, nepršelo, nestíhal nás krutý mráz. Tu 

trochu bláta z bot jsme si doma rádi očistili. Díky 

účasti na zimní župní vycházce jsme prožili velice 

pěkný den. 

Znovu se dívám se na Upomínkový list a říkám si - 

škoda, že nabídky župy využilo pouze pět jednot. 

       

Vlastimil Otáhal, T.J. Sokol Brno V  

 
___________________________________________________________________ 

 

 

 

SOKOLSKÉ BRNO 2015 
     5. – 7. ČERVNA 2015 
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ZPRÁVY Z JEDNOT 

_________________________________________________________  

 

POZOŘICKÝ „SOPEL“ 

 

V sobotu 11. října 2014 se uskutečnil v tomto roce již druhý běh pořádaný T.J. Sokol 

Pozořice, tzv. Pozořický SOPEL (Sokolský pekelný lomcovák). Jak již název napovídá, 

čekala na běžce náročnější trať, než tomu bylo na jaře. Start byl v Rékoví (kraj lesa v údolí 

mezi Pozořicemi a Viničnými Šumicemi), odkud bylo nutné překonat skoro 3 km stoupání na 

asfaltovou silnici nad Jelenicí, „Račickou“, kde byla otočka a poté se běžci vraceli stejnou 

trasou zpět. Na ženy čekalo jedno kolo (5,2 km), na muže kola dvě (10,4 km). Odvahu poprat 

se s touto tratí našli dva muži – Jiří Žákovský a Jiří Topinka. Oba borci podali naprosto 

vynikající a velice vyrovnané výkony, ač je od sebe dělilo 40 let.  

Cílovou rovinkou proběhl jako první Jiří Žákovský v čase 56:53:78, následovaný Jiřím 

Topinkou – 59:12:99. Spolu s diplomy za 1. a 2. místo a diplomy pro nejstaršího a nejmlad-

šího účastníka obdrželi závodníci také balík papírových kapesníků a něco vitamínů. 

Velký dík patří všem, kteří se na přípravě a pořádání akce podíleli, firmě SKRIPT REKLAMA 

s. r. o. (www.skript.cz) za vytisknutí diplomů a zejména našim skvělým běžcům, jejichž výkon 

byl pro všechny přítomné velkým zážitkem.  

Děkujeme a těšíme se na další setkání se všemi, kterým svrbí šlapky, na Jarní LSD 2015. 

 

Emil Klofanda, T.J. Sokol Pozořice 

______________________________________________________________ 

 

 

SVATOMARTINSKÝ TURNAJ V PODOLÍ   

 

V neděli 16. listopadu 2014 se nám podařilo uspořádat basketbalový turnaj 

pro ročníky 2004 a mladší. Byl to třetí ročník, který nahradil Vánoční turnaj. Kromě domácích 

„miníků“ startovala družstva Brno-Vinohrady, Rosice a Židlochovice. Jsou to družstva, která 

nehrají mistrovskou soutěž, a se všemi jsme v minulosti sehráli vítězná přátelská utkání. 

Turnaj se hrál před plným hledištěm - takovou návštěvu rodičů hostujících celků na 

sokolovně nepamatujeme. Také naše děti přišli povzbudit nejen rodiče, ale i prarodiče. 
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Někteří z nich však neunesli nepříznivý vývoj našeho posledního utkání. Zapomněli, že hrají 

děti, kterým to bude ještě dlouho trvat, než zúročí tréninkové úsilí ve vítězství.  

Utkání proti Vinohradům a Židlochovicím byla snadná. V našem družstvu mohli nastoupit i 

sestry Valehrachovy, Kalousek, Matějek a Vojtíšek. Když byli na hřišti sami, působili hodně 

zmateně. Všichni jsou ale výrazně mladší a každý začátek je těžký. 

Rozhodující bylo utkání s Rosicemi. Z turnaje odešli hoši Ježovi (na oslavu narozenin!) a tím 

se velmi oslabila Hanáčkova pětka. Přešel do ní Vlach a tím zase oslabil pětku Kociánovu. 

Tento fakt byl rozhodující pro celé utkání. Musíme si přiznat, že obrana nebyla dobrá. Tým 

se opíral o výkony Hanáčka, Vlacha a Kociána, kterému se poslední utkání nevydařilo. 

Pochvalu si zaslouží děvčata Jeschke a Kynclová. Chlapci Vojtíšek, Vágner, Martínek, 

Šmerda, Liška, Szchotkowski a hoši Ježovi se prosadili jen proti slabším soupeřům, musí 

proto zvýšit svoje tréninkové úsilí. 

Nejlepšími střelci turnaje byli Kvarda (Rosice, 57 bodů), Vojtová (Židlochovice, 37), Vlach 

(Podolí, 36), Hanáček (Podolí, 30) a Kocián (Podolí, 27), z Brna-Vinohrad byl nejlepším 

střelcem hráč č. 17 s 20 body.  

Svatomartinský turnaj nám umožní sehrát další přátelská utkání a na jaře další turnaje.  

Na turnaj se přišli podívat starosta obce Podolí pan Vítězslav Eliáš a členové předsednictva 

Sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka - vzdělavatelka sestra Helena Ryšková a předseda odboru 

sportu bratr Tomáš Hlobil. 

 

VÝSLEDKY:      POŘADÍ: 

 

Podolí – Vinohrady  64 : 22   1. Rosice   157 :   50 6 bodů 

Židlochovice - Rosice  12 : 52   2. Podolí   162 :   81 5 bodů 
Vinohrady – Rosice    8 : 54   3. Židlochovice   96 : 137 4 body 

Podolí – Židlochovice  68 : 29   4. Vinohrady     47 : 173 3 body  

Vinohrady – Židlochovice 17 : 55 

Podolí – Rosice  30 : 51  
 

 

        Mladí basketbalisté v plném nasazení                           Stříbrné družstvo Sokola Podolí                  

 

 

Pavel Rafaj, T.J. Sokol Podolí 
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ŽÁKOVSKÝ FOTBAL VE VINIČNÝCH ŠUMICÍCH 

 

• Fotbalová přípravka 

 

V loňské sezóně 2013/2014 

byla poprvé do soutěže 

přípravek přihlášena starší 

přípravka. Aby co nejvíc dětí, 

které mají zájem o kopanou, 

mohlo hrávat, je v současném 

ročníku 2014/2015 přihlášena 

starší i mladší přípravka.  

Ta starší je složená z dětí 

narozených v roce 2004-2005. 

Zde je registrováno pouze 7 

hráčů a 1 hráčka. Aby vůbec 

mohli nastoupit k mistráku, 

hráči z mladší přípravky často 

tvořili i polovinu družstva. I proto je po podzimní části družstvo bez bodu na posledním místě. 

Mladší přípravka má hráče narozené v roce 2006-2008. V soutěži hrají v počtu 1+4. Z deseti 

registrovaných jich střídavě hrálo všech deset. Hráči jsou výkonnostně rozdílní a bylo nutné 

skloubit zájem o dobrý výsledek utkání s nasazením všech přítomných hráčů. Nejmladší 

kategorie oddílu kopané dosáhla nejhodnotnějšího výsledku podzimu. Umístila se na druhém 

místě se stejným počtem bodů jako první v tabulce, jen s horším skóre, a to 54:26.  

Starší i mladší přípravka má společné tréninky. Děti sportují v úterý a čtvrtek od 16.30 do 

18.00 hodin v sále sokolovny. První hodina je věnována všestrannosti, hrají se hry a 

soutěže, cvičí se na nářadí. Tento blok je vhodný pro všechny kluky a děvčata narozené 

v letech 2004 až 2008. Vůbec nezáleží na tom, zda jsou nebo nejsou členy oddílu kopané. 

Všichni jsou vítáni. V závěrečné půlhodině se hraje kopaná. 

Obě přípravky mají společné problémy – nedostatek trenérů i hráčů. Ať jsou výsledky jaké-

koli, poděkování zaslouží ti, bez kterých by děti nemohly sportovat. Jsou to zejména rodiče, 

kteří je podporují, vozí k utkáním či připravují akce na závěr sezony. A těm patří velké díky! 

  

Mojmír Ryška, trenér přípravky 

T.J. Sokol Viničné Šumice 

 

 

• Družstvo žáků 

 

V podzimní části fotbalové sezony družstvo žáků odehrálo 8 utkání, z toho tři se sehrála na 

hřištích soupeře a pět utkání na domácí půdě. Výsledkem podzimu je jedna výhra a sedm 

porážek. Na začátku podzimu si družstvo dalo za cíl vstřelit branku. Tento cíl byl splněn již 

ve druhém utkání v Podolí, kdy Martin Žemla z přímého kopu pěknou střelou překonal 

soupeřova brankáře, a tak téměř po dvou letech vstřelilo družstvo žáků branku. Dalších 5 

přidal v následujících utkáních Jan Myslín. V kádru starších žáků je 13 hráčů, z toho 8 ve 

věku, kdy patří do kategorie mladších žáků.  
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Je třeba vyzvednout nasazení 

našich chlapců, kteří do utkání 

dali vše, co mohli, hráli s chutí 

- jen soupeř byl prostě lepší. 

Máme velmi mladý tým a 

soupeř nás přehrával po 

fyzické stránce. Nyní jsme 

všichni pevně odhodlaní dobře 

zvládnout zimní přípravu a do 

jarní části sezóny vstoupit opět 

s nasazením a chutí pro hru. 

Je jen škoda, že na domácí 

utkání nechodilo více rodičů. 

Doufáme, že ti, kteří kluky sle-

dovali, budou moci na jaře 

kladně zhodnotit rozdíly proti 

podzimní části. 

Rádi bychom také poděkovali všem rodičům, kteří nám pomohli s dopravou na venkovní 

zápasy, paní učitelce ZŠ Pozořice RNDr. Budíkové, která uvolnila 6 žáků ze školního pobytu, 

a paní Martauzové, že je vyzvedla na chatě Jelenice a dopravila je k utkání. 

 

    Jan Kohout a David Maška, trenéři žáků 

T.J. Sokol Viničné Šumice 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

SENIORKY SOKOLA ŽIDENICE - Zápis z výletu na Drahanskou vrchovinu 

 

Již několik let každý pátek chodíme na výlety do okolí Brna a z každého píšeme zápis. Tady 

je jeden z nich. 

 

Pátek 14. listopadu 2014 

Dnes jsme se vydaly do míst, kam se chceme 

v zimě – napadne-li sníh – vypravit na běžkách. 

Jely jsme vlakem do Blanska a odtud autobusem 

do Suchého. Hned u rybníka, kam se v létě 

chodíváme koupat, jsme v Informačním centru 

dostaly pěkné brožurky s lyžařskými trasami a 

sběratelky dostaly i razítko. Potom už jsme se 

vydaly po žluté značce na plánovanou okružní 

trasu. Prošly jsme kolem několika rekreačních 

objektů a pak lesem až na rozcestí Pod Skalkami. 

Tam jsme se rozhodly, že nepůjdeme nejkratší cestou na Skalky, což byla varianta pro 

nepříznivé počasí, ale protože svítilo sluníčko a obloha byla bez mráčků, pokračovaly jsme 

dál až do Benešova. Je to hezká vesnička s pěkně upravenými domky. Brzy jsme došly 

k dalšímu rozcestí, Na Paprči, nedaleko obce Kořenec a golfového hřiště. To jsme byly asi 
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v polovině dnešního putování a zde se cesta obrátila zase 

zpět k Suchému, teď už po modré značce. Prošly jsme částí 

přírodní rezervace Pavlovské mokřady – mokro na cestě 

bylo tedy dost, až jsme je některé měly i v botách. A po chvíli 

jsme dosáhly nejvyššího vrcholu Drahanské vrchoviny, 

Skalky (735 m n.m.). Od roku 1995 tam stojí 35 m vysoká 

kamenná věž s meteorologickým radarem. Odtud odchází 

data sloužící k předpovědi počasí do Českého hydro-

meteorologického ústavu. Pod věží je dřevěný přístřešek, 

kde jsme si odpočaly a nasvačily se. Pokračovaly jsme dál 

lesní cestou a sem tam 

našly nějakou houbu. Klika-

tou cestičkou mokřadními 

loukami jsme odbočily 

k prameni ponorné říčky 

Punkvy, kde v roce 2004 

zanechal informační tabulku 

a hrníček s logem televizního dokumentu „Zpět 

k pramenům“ český herec Luděk Munzar. Tabulka tam zůstala, hrníček ne. Ale na větvi je 

tam zavěšeno několik jiných docela pěkných hrnků. Čas ubíhal, cesta byla pohodlná, tak 

jsme svižným tempem přišly k dalšímu rozcestí, odkud už to byly jenom 3 km do cíle, 

Suchého. Na autobusové zastávce jsme byly asi 2 minuty před odjezdem našeho autobusu. 

Tentokrát jsme musely ve Žďárné přestoupit, ale pak už jsme jely až do Blanska. Přijel 

krásný vlak, vagony byly zřejmě úplně nové, tak jsme pohodlně dojely domů. Bylo nás 

třináct, ušly jsme asi 15 km a díky hezkému, slunnému počasí jsme byly s výletem 

spokojeny. (Byl to v pořadí 45. výlet v roce 2014.)  

 

Za seniorky Sokola Židenice  

                                                                                                             Helena Ryšková 

___________________________________________________________________ 
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VÝTEČNÍCI Z ŘEČKOVIC 

 

Poslední rok na střední škole je tu! A navíc 

maturita na obzoru! A na tyhle maturanty 

profesorský sbor jen tak nezapomene! Je to 

totiž třída výtečníků a žádná rošťárna jim není 

cizí!  Hudební komedie o teenagerech nejen 

pro teenagery.  

 

Dne 23. listopadu 2014 si ochotníci z diva-

delního spolku T.J. Sokol Brno-Řečkovice 

připravili muzikál Pavla Dostála Výtečníci. Chuť 

a hravost herců ve spojení s pěveckými a 

tanečními vstupy nás vskutku nenechaly 

v klidu.  

Pro velký úspěch opakujeme tento humorný 

muzikál v neděli 26. dubna 2015 v sokolovně 

v Brně-Řečkovicích. Všichni jste srdečně zváni. 

              

NAZDAR! 

                    Plakát k premiéře                                   

Divadelníci Sokola Brno-Rečkovice 

                                                                                                      www.sokolreckovice.cz 

                                                                                                      

 

Premiéra Výtečníků 23. 11. 2014 
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DO SOKOLA PŘIŠEL MIKULÁŠ 

 

• Mikulášská smíšená cvičební hodina všech věkových kategorií v Králově Poli 

 

___________________________________________________________________ 

 

• Oddělení rodičů a dětí Sokola Brno V – Černá Pole 

 

Oddělení rodičů a dětí Sokola Brno V vede náčelnice jednoty sestra Marie Pošmůrná.  

Dětí chodí hodně, některé jsou docela maličké, a aby se daly všechny zvládnout, pomáhá 

další cvičitelka Táňa Filkuková a Mariina vnučka Lucka. Děti cvičí za přítomnosti rodičů a 

moc je to baví. 
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Druhého prosince se děti rozcvičily a pak za nimi přišel Mikuláš s andělem a košem plným 

dárků. Začala nadílka a ti odvážní i něco předvedli. Nikdo se nebál a neplakal, dárečky 

potěšily a do konce hodiny se pak ještě cvičilo.  

Mikulášskou nadílku připravujeme každý rok – to bývá ve cvičení vždy největší účast. 

 

Jana Štěpánková, T.J. Sokol Brno V – Černá Pole 

___________________________________________________________________ 

 

• Mikulášská besídka v Řečkovicích 

 

V neděli 7. prosince se již tradičně konala 

v naší sokolovně v Řečkovicích Mikulášská 

besídka.  Dopolední i odpolední představení 

bylo plně obsazené dětskými a dospělými 

diváky a to svědčí o tradici a kvalitě této akce.  

 

Chtěla bych poděkovat jednak „Řečkovické 

13“ za pečlivě odvedenou práci při přípravách 

a následné jevištní produkci a také všem 

pomocníkům, které není sice na jevišti vidět, 

ale bez kterých by tato akce nemohla být: 

zpěváci, kulisáci, zvukaři, osvětlovači, šatnářky.  Velký dík patří také děvčatům ze 

Soroptimist Clubu Brno, které prodávají výrobky chráněných dílen a provoní sokolovnu 

vlastnoručně vyrobeným svařákem, vánočním punčem a cukrovím. V neposlední řadě chci 

poděkovat T.J. Sokol Řečkovice za aktivní přístup k této tradici a také naší MČ Brno 

Řečkovice a Mokrá Hora, která dodává balíčky pro děti.  
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Myslím, že letošní besídka byla opět 

velmi vydařená a těší mě, že naši 

Řečkovickou 13 nepotkala ta krizová 

generační výměna, která je strašákem 

mnoha spolků, ale že došlo 

k takzvanému přirozenému generač-

nímu posunu. Rozrostli jsme se o 

další generaci těch nejmenších, kteří 

pod názvem Pampelišky patří 

k Řečkovické 13. Jako jedna z jejích 

zakladatelů mám krásný pocit, že se 

již mnoho let v Řečkovicích pořádají 

akce, které mají smysl, pobaví 

spoustu lidí a dávají možnost a příležitost vybíjet energii mladých tím správným směrem. 

 

Eva Janovská, T.J. Sokol Řečkovice 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

SILVESTROVSKÝ BĚH DO SCHODŮ V BÍLOVICÍCH 

 

 Přátelé sportu a dobré nálady pod vedením hlavního organizátora Petra Pavlíčka 

uspořádali letos v Bílovicích nad Svitavou jubilejní 25. silvestrovský běh do schodů.  

První ročník tohoto závodu se běžel již v roce 1983, několik ročníků se pro nedostatek 

nadšení pořadatelů vynechalo, avšak v posledních letech se těší velké oblibě.  Závodu se 

každoročně zúčastňují borci nejen z Bílovic, ale také ze širokého okolí. Soutěží muži a ženy 

podle věkových kategorií, kde rozmezí mezi nemladším a nejstarším účastníkem dosahuje 

až 75 let. Zvláštní kategorii tvoří pán se psem na vodítku. Cílem závodu je zdolat 144 schodů 

od nádraží na ulici Jiráskovu v co nejkratším čase. Rekordní čas byl vytvořen v roce 2007, 

kdy Vojtěch Kocáb vyběhl za 21,62 sekund. 

 Letošní mrazivé počasí sice některé zájemce odradilo, ale členové Sokola Řícmanice 

nezaháleli a na startu se jich postavilo hned několik: kompletní rodina Tomášových – od 5 

letého „Vikina“, přes jeho staršího brášku Vojtíka, jejich rodiče Vlastu a Vláďu a nechyběla 

ani favoritka své kategorie a nadějná atletka Bára Alexová. Nikdo nezklamal – naopak! Na 

stupních vítězů stáli Vikin s maminkou Vlastou a Bára (vidíte je na fotografii). To, že výsledky 

nejsou zadarmo, je každému sportovci jasné. Vytrvalostní trénink, posilovačky i návyky 

správného dýchání přinesly vytoužené – a to v podobě medailí, u Báry té nejcennější, a kupu 

zajímavých a hodnotných cen, přesto, že se závod se koná bez startovného. Za tohle nutno 

smeknout před organizátory, protože zajistit škálu sponzorů není v dnešní době nic 

jednoduchého.  

A tak pokud budete mít pro příští ročníky chuť se zúčastnit, začněte trénovat – nejlépe pod 

sokolskou střechou a závod na Silvestra v Bílovicích nad Svitavou je otevřený i pro nové 

tváře! 

 

Hana Kvapilová, T.J. Sokol Řícmanice 
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Vítězové Silvestrovského běhu do schodů v Bílovicích nad Svitavou 

 

___________________________________________________________________ 

 

NA JIZERCE JSME BYLI VIDĚT 

 

Mezi fenomény běžeckého lyžování neodmyslitelně patří legendární Jizerská padesátka -  

závod v běhu na lyžích po tzv. Jizerské magistrále. První ročník se konal v roce 1968, 

postupně získával na popularitě, a tak se desátého ročníku v roce 1978 zúčastnilo přibližně 

7800 závodníků.  

Po roční odmlce pro nedostatek sněhu 

se vrátili závodníci na trať proslulého 

dálkového běhu a do boje s náročným 

profilem. Na letošní 48. ročník se 

přihlásilo téměř 4700 běžců. Na trasu se 

vedle profesionálů a známých sportovců 

vydali především milovníci běžeckého 

lyžování, a věřte nebo ne -  i z malé T.J. 

Sokol Řícmanice se opětovně přihlásila 

kompletní sportovní rodina Tomášových! 

Hlavní závod se jede klasickou techni-

kou a měří 50 km. Ten letošní byl 

z důvodu klimatickým podmínek zkrácen 

na 45 km. Kromě toho v posledních letech přibyly i další závody, a to 30 km volnou technikou 

a 25 km klasicky. Vedle nich se jezdí i dětský závod, závod firemních štafet na 4×3 km a 

večerní Nyč sport sprint soupaží na 1,5 kilometru. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bh_na_ly%C5%BE%C3%ADch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jizersk%C3%A1_magistr%C3%A1la
http://cs.wikipedia.org/wiki/1978
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Letos v Bedřichově vydatně sněžilo a zdálo se, že počasí organizátorům přeje. Na poslední 

chvíli se však oteplilo, začalo pršet a některé úseky se ocitly pod vodou a v neděli pak 

zamrzly. Jak tedy správně namazat? 

Nástrahy počasí ani jiné nejsou překážkou pro zdatné sportovce z Řícmanic – v  kategorii 

benjamínků závodil a „na 1. místě se umístil Viktor Tomáš ze Sokola Řícmanice,“ rozlehlo se 

Skiareálem a na nejvyšší stupínek, na který se o dva dny později postavil nejrychlejší běžec 

letošní Jizerské 50 Nor Morten Pedersen, už vyskakuje jeden z nejmladších členů 

řícmanického spolku. Šestiletý Vikin ukázal, 

že má dobrou fyzickou i psychickou kondici, 

kterou si pěstuje pravidelnou účastí ve 

cvičení předškolního žactva. Byl to pro něho 

zatím největší sportovní zážitek, už proto, že 

mu diplom předával někdejší mistr světa 

v běhu na 50 km Martin Koukal. 

 Sokol Řícmanice však zaregistrovali diváci i 

pořadatelé ještě 3x, to když Vikinův bratr 

Vojta dojel ve své kategorii osmý a oba 

rodiče, Vlasta i Vláďa, zvládli královský 

závod na 45 km bravurně! 

Přejeme si, aby takových příkladů bylo co nejvíce, aby i další využili možností upevňovat své 

fyzické i duševní zdraví prostřednictvím sportu a uměli prezentovat svoji výkonnost i na 

veřejnosti. 

Miroslav Štípek, T.J. Sokol Řícmanice 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 V TELNICKÉM SOKOLE 

 

Již v lednu se zúčastňují naši členové v Tyršově domě akce „Nejen cvičením živ je sokol“. 

Tato akce je velice oblíbená.  U nás v jednotě je leden ve znamení šibřinek a dětských 

radovánek. V únoru pořádají házenkáři sportovní ples.  

V dubnu je oblíbená akce „Čarodějnice“, kde naše náčelnice Šárka Oborná (Kanimůra) 

svolává čarodějnice ke sletu nad telnickou sokolovnou. Zakončení je u táboráku.  

Největší akcí v červnu jsou hody. Již v květnu se začíná na sokolovně nácvikem tanečků 

nejmenších dětí s rodiči, dále besedy dětí podle věku a vyvrcholením je beseda mládeže. 

V loňském roce nám přálo počasí a účast byla veliká jak krojovaných, kterých bylo více než 

sto, tak i návštěvníků hodů.  

Zúčastnili jsme se také piety na slovenském Bradle, a 130. výročí úmrtí zakladatele Sokola 

dr. Miroslava Tyrše jsme si připomněli v rakouském Oetzu. Také jsme vzpomněli 105 roků od 

založení naší jednoty (9. 5. 1909, ale v roce 1908 již byl založen odbor).  

O prázdninách jsme uspořádali dětský tábor. V srpnu probíhaly na sokolovně oslavy 770 

roků od první písemné zmínky o založení naší obce. K tomuto výročí byly uspořádány 

výstavy jak v klubovně, tak v sále Sokola. Byla uctěna pieta u pomníku padlých vojáků 1. 

světové války.  

Poctil nás návštěvou také náš telnický rodák, premiér Bohuslav Sobotka.  Prohlédl si výstavy 

a shlédl zápas našich žáků v házené 
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Nezapomínáme ani na ty, co byli v Sokole před námi, naše předky. Na telnickém hřbitově byl 

opraven dlouhodobě zdevastovaný hrob Josefa Pešla, bývalého člena naší jednoty. Pomník 

se sokolem byl po dlouhá léta s uraženými křídly a zobákem. Na opravě se finančně podílel 

Sokol a obec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzim byl již zase ve znamení cvičení. Jako první bylo zahájeno tradiční zdravotní cvičení 

žen. Složky žen a mužů zahájily nácvik na Sokolské Brno a Plzeň. Skladbu žen nacvičuje 

náčelnice Šárka Oborná, skladbu mužů nacvičují její autoři, Zdeňka a Petr Šafářovi. Děti 

nacvičují skladbu „Autíčka“. Přejeme jim, ať se cvičení vydaří a má úspěch. 

V házené máme děti od „miníků“ až po muže. Házená se v Telnici díky hale hraje téměř celý 

rok. Také se u nás hraje tenis a stolní tenis, volejbal, basketbal a další. Již tradicí jsou 

turnaje. 

To byl vzpomenut loňský rok v našem Sokole. Poděkování si zaslouží starosta, členové 

výboru a také členové, kteří se podílí na přípravách a samotných akcích.  

 

Do nového roku si všichni popřejme hodně zdraví, optimismu a ať se nám všem daří! 

 

        Eva Kořalníková 

        matrikářka T.J. Sokol Telnice 

 

___________________________________________________________________ 
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2015 – ROK SOKOLSKÉ ARCHITEKTURY 

__________________________________________________ 
 

Letos v květnu si připomeneme 90. výročí otevření Tyršova domu. K tomuto jubileu ČOS 

vyhlásila rok 2015 Rokem sokolské architektury. Připravuje se řada akcí - přednášky, 

prohlídka Tyršova domu, putovní výstava apod. V župním Zpravodaji budeme publikovat 

články o historii i současnosti našich sokoloven – pište, těšíme se na vaše příspěvky! 

 

 Helena Ryšková 

   

TYRŠŮV DŮM 

 

Palác Michny z Vacínova nebo Michnův palác známý též pod novějším názvem Tyršův 

dům je honosný barokní palác, nacházející se v Praze v jižní části Malé Strany přibližně na 

rozhraní Újezdu a Karmelitské ulice v městské části Praha 1. Dnes sídlo České obce 

sokolské v ulici Újezd č. 450 a sídlo Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 

 

                    Michnův palác            Tyršův dům 

 

 

Historie tohoto místa jakož i staveb na ní umístěných je relativně spletitá a poměrně 

bouřlivá. Ve středověku se v těchto místech patrně nacházely sady, zahrady a vinice, jež 

přináležely k místnímu klášteru dominikánek. Někdy koncem 16. století si zde hrabě Jan 

Kinský nechal postavit renesanční letohrádek, jehož pravděpodobným autorem byl italský 

architekt Ottavio Aostallio. V průběhu několika desítek následujících let se zde vystřídalo 

několik šlechtických majitelů. Každý z nich zde prováděl další stavební úpravy a drobná 

rozšíření. Po několika přestavbách nakonec z původního letohrádku vznikla pohodlná 

renesanční vila s velkou zahradou. V roce 1623 celý objekt přešel z majetku rodiny Jindřicha 

Matyáše z Thurnu do rukou císařského dvorního úředníka Pavla Michny z Vacínova, po 

němž tento objekt nese dodnes své jméno. Tento bohatý státní úředník nechal vilu 

kompletně přestavět do barokní podoby. Malebnou vilu přeměnil na nádherný a mohutný 

palác. Autorem této přestavby byl patrně italský architekt Francesco Caratti. Od roku 1632 

pak tuto přestavbu financoval syn Pavla Michny Václav Jan Michna. Původní stavba byla 

touto přestavbou podstatně rozšířena i celkově zvýšena, byla opatřena bohatou štukovou 

výzdobou. Z této části stavby byl asi nejhezčí zahradní rizalit na východní straně (směrem ke 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Strana
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajezd_(Mal%C3%A1_Strana)
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karmelitsk%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokol_(spolek)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokol_(spolek)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fakulta_t%C4%9Blesn%C3%A9_v%C3%BDchovy_a_sportu_Univerzity_Karlovy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zahrada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vinice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dominik%C3%A1nky
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Kinsk%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Kinsk%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Renesance
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Letohr%C3%A1dek&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Architekt
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ottavio_Aostallio&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0lechta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Majitel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vila
http://cs.wikipedia.org/wiki/1623
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Maty%C3%A1%C5%A1_z_Thurnu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Maty%C3%A1%C5%A1_z_Thurnu
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Michna_z_Vac%C3%ADnova
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francesco_Caratti
http://cs.wikipedia.org/wiki/1632
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1clav_Jan_Michna&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0tukat%C3%A9rstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rizalit
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Kampě) s půvabnou salou terrenou. Všechny práce však byly na přelomu 40. a 50. let 17. 

století z finančních důvodů zastaveny a nebyly již nikdy obnoveny, kompletní výzdoba paláce 

tak zůstala nedokončena. V druhé polovině 17. století palác opět změnil majitele, dalším 

majitelem se stal Jan Adolf ze Schwarzenbergu, jenž zde provedl další úpravy zahrady 

východním směrem k ostrovu Kampa. Směrem jižním ke Všehrdově ulici byla v té době 

dostavěna velká jízdárna. V roce 1763 palác opět změnil svého majitele, Schwarzenbergové 

palác prodali Janu Bornscheinovi, který jej o rok později prodal vojenskému eráru. Během 

150 následujících let, kdy objekt využívalo vojsko, palác pustl a chátral, došlo k velkému 

znehodnocení a nenávratnému poškození mnoha zdejších prostor. V roce 1772 navíc došlo 

k další dostavbě západního průčelí (směrem k Petřínu), v nejpůvabnější a nejcennější části 

objektu zahradního rizalitu byla zřízena výrobna střeliva, v zahradě byla postavena rozsáhlá 

ubytovna (kasárna) s vnitřním nádvořím (tzv. carré). Stav objektu na konci první světové 

války byl natolik žalostný, že byl klasifikován jakožto ruina. 

 

Tyršův dům 

Dne 30. dubna 1921 od pražské obce ruiny Michnova paláce zakoupila Česká obec 

sokolská, která zde zahájila další přestavby a dostavby. Ve vypsané soutěži na přestavbu 

paláce zvítězil návrh architekta Františka Krásného. Byly dostavěny šatny a tělocvična, 

bývalá jízdárna byla zvýšena a přebudována na velkou sokolskou ubytovnu. Touto poslední 

další náročnou přestavbou a dostavbou byl někdejší barokní palác přestavěn na moderní 

tělovýchovné a společenské zařízení, ve kterém se také nacházela výstavní síň, kuchyně, 

jídelna, mnoho kanceláří a i velká tělocvična vybavená šatnami a umývárnami. Pod 

tělocvičnou se nalézá 20 metrů dlouhý bazén. Někdejší zahrada a pozdější vojenský dvůr byl 

proměněn na lehkoatletické cvičiště.  

Areál byl slavnostně otevřen v květnu 1925 za účasti prezidenta Masaryka, jeho syna 

Jana, předsedy vlády Antonína Švehly, ministra Františka Udržala, primátora Karla Baxy, 

starosty ČOS Josefa Scheinera, náčelníka ČOS Jindřicha Vaníčka a dalších osobností.  Celý 

objekt od té doby slouží české tělovýchově. V roce 1926 v průběhu VIII. Všesokolského sletu 

byla na prvním nádvoří odhalena socha dr. Miroslava Tyrše, kterou vytvořil sochař Ladislav 

Šaloun.  

V roce 2002 byl, jako mnoho jiných malostranských objektů, těžce poškozen ničivou povodní 

na Vltavě. 

Zdroj: Wikipedie 

 

 

 

Tělocvična a bazén v Tyršově domě 
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Z HISTORIE SOKOLOVNY V LÍŠNI  

 

Od svého založení v roce 1892 má líšeňský Sokol svůj stánek v historickém areálu "Na 

Chajdě" (dnes Belcrediho 28). Prvních 19 let (s krátkou výjimkou) v restauračních míst-

nostech (obr. 1). 

V roce 1913 koupila sokolská jednota restauraci, zvětšila restaurační sál na rozměry 12x8 m, 

přistavěla další dvě místnosti a jeviště a získala cvičební a společenské prostory (obr. 2).                       

    

   Obr.1                                                                 Obr. 2  

                                                                                      

Společenský rozmach první republiky (zájem o cvičení, divadlo, kino) vedl ke stavbě 

důstojné sokolovny v roce 1928 a k rozšíření o velký sál, šatny a přilehlé místnosti včetně 

bytu sokolníka. Konečné plány vypracoval ing. arch. Žáček, celkové náklady činily 420. 000 

Kčs. Pomocných prací se zúčastnili téměř všichni členové jednoty a dorost (kopání, dovoz 

písku, kamene, cihel etc.). (Obr. 3)  

Sokolovna v Líšni má dnes velký sál pro cvičení, basketbal a tréninky odbíjené včetně 

hygienického zázemí, historický malý sál jako hernu stolního tenisu, zatravněné hřiště pro 

letní aktivity, antukový volejbalový kurt, dvě posilovny pro kulturistiku a restauraci 

s klimatizací (obr. 4). 

 

 

 

                           Obr. 3                                                                      Obr. 4 

 

Rostislav Brzobohatý, 

místostarosta T.J. Sokol Líšeň  
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SOKOLOVNA V PODOLÍ  

 V roce 1924, čtyřiadvacet let od založení jednoty Sokol v Podolí u Brna, stála početná 

členská základna před závažným problémem – kde cvičit. Částečné řešení se naskytlo v 

roce 1921, kdy byl jednotě poskytnut pozemek v blízkosti potoka na tzv. Rybníku. Již 25. 

května 1924 bylo na novém cvičišti veřejné cvičení 1. okrsku. (Později, při stavbě sokolovny, 

byl pozemek prodán pro zahradnictví.) Cvičiště však mohlo sloužit pouze za příznivého 

počasí, pro ostatní spolkovou činnost bylo nutné pronajímat vhodné místnosti. Sokol v Podolí 

měl v té době již 118 členů a začalo se uvažovat o koupi podolské sladovny pro postavení 

vlastní sokolovny. V listopadu 1924 rozhodla mimořádná valná hromada koupit sladovnu od 

Starobrněnského pivovaru za 95 tisíc korun. 

Adaptace sladovny a stavba sokolovny byla 

zadána bratru staviteli Hrozovi z Líšně a v roce 

1925 mohla být zahájena. Z místní záložny bylo 

vypůjčeno 40.000 Kč a pro členy byla 

stanovena bezplatná pracovní povinnost. 

K tomu je třeba říci, že „…členstvo s velkou 

ochotou a láskou tyto hodiny s radostí 

odpracovalo a tak pomohlo ku zbudování 

vlastního stánku.“ Již 18. října 1925 mohla být 

v sokolovně uspořádána první okrsková 

besídka a v lednu 1926 uspořádala jednota 

první ples, i když stavba nebyla zdaleka dokončena. Z kroniky víme, že „…Při úpravě budovy 

přes 300 let staré bylo třeba mnoho bourati a tu práci konalo členstvo. Peníz prací členstva 

ušetřený hodnotí se částkou 50.000 Kč. Vedle toho každý člen platí týdně 1 Kč daně pro 

sokolovnu. … Vedle daně a práce věnovalo členstvo na sokolovnu též ještě dary částkou 

9.000 Kč a půjčilo jednotě 27.000 Kč bezúročně na 5 let. Přesto má jednota ještě značný 

dluh, ale vlastními místnostmi pozvedl se hospodářský život jednoty tak, že dluhu bude brzy 

rychle ubývati.“  

 Po dokončení stavebních prací začaly přípravy programu pro slavnostní otevření 

sokolovny, které bylo stanoveno na 5. září 1926. Pozvány byly jednoty Blažovice, Brno 2, 

Brno 4, Holásky, Horákov, Jiříkovice, Juliánov, Kobylnice, Líšeň, Měnín, Mokrá, Rozenberk-

Chrlice, Slatina, Sokolnice, Šlapanice, Telnice, Třebomyslice-Žatčany, Tuřany, Tvarožná, 

Újezd, Velatice a Židenice, které dohromady sdružovaly 2.435 mužů a 1.027 žen. Opět 

kronika: „…Snahou každé jednoty musí býti, aby přivedla co největší počet členstva a 

dorostu v krojích jakož i hosty, kteří by mohli výsledky naší činnosti shlédnouti.“ 

 Slavnostní otevření proběhlo v určený den podle stanoveného programu a pod 

přísným pohledem zpravodaje věstníku Brněnský Sokol, který v závěru obsáhlého článku 

konstatoval, že „…Celkový posudek je velmi uspokojivý. Zájezd (míněna účast ostatních 

jednot) se plně zdařil a přinese obětavým pracovníkům podolským jistě vzpruhy a posily 

k další práci.“ 

 Tehdejší sokolský kronikář Jakub Dresler po slavnostním otevření sokolovny zapsal: 

„…tento den nevymizí z naší paměti. Byli jsme zapřaženi celý týden na přípravách a v neděli 

od časných hodin ráno až do noci. Jelikož jsem se sám také plnou parou této práce 

zúčastnil, je mým přáním, aby naše sokolovna soustřeďovala a vychovávala zdatné a dobré 

vlastence a doufám, že nepřestanou ve svém díle, dokud se nesplní heslo Co Čech, to 

Sokol.“ 
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 Slavnostní otevření sokolovny se tedy plně vydařilo a členové jednoty mohli od tohoto 

okamžiku uskutečňovat svoje spolkové aktivity ve vlastních prostorách. Čistý zisk 18.000 Kč, 

který přinesla akce při slavnostním otevření sokolovny, byl sice vydatnou vzpruhou do 

dalších dnů, ale bylo třeba ještě vykonat hodně práce, aby byly splaceny dluhy. I to se po 

určitém čase podařilo a sokolovna se stala místem, které až do dnešních dnů bylo svědkem 

mnoha sportovních, kulturních a společenských akcí. 

 Jak plynul čas, bylo třeba další usilovné práce na adaptacích a údržbě budovy, mj. na 

vybudování kotelny a zřízení ústředního topení, na opravě střechy, nové elektroinstalaci a 

mnoho dalšího. V letech 1971-1974 bylo vybudováno přísálí, později přístavba sprch a šatny, 

nové nátěry, fasáda, nová okna, rekonstrukce restaurace, plynofikace kotelny… Zatím 

poslední a svým rozsahem mimořádnou akcí byla přestavba sokolovny v období 1997-1998, 

při které bylo dosaženo regulérních rozměrů pro pořádání sálových sportů, zejména 

basketbalu a volejbalu. Tato přestavba spolu s vybudováním přísálí v sedmdesátých letech 

zcela změnila charakter původní stavby. Rozhodující objem finančních prostředků pomohla 

zajistit tělovýchovná organizace ČSTV, dále pak sponzoři a výnos sbírky mezi občany 

(106.100 Kč). Akci se podařilo dokončit a 28. října 1998 slavnostně předat do užívání.  

 Jako vždy v minulosti se na pracích podíleli i členové jednoty, kteří potvrdili, že jsou i 

nadále připraveni o svůj stánek dobře pečovat a tím umožnit svým nástupcům pokračovat 

v díle, započatém před sto lety. 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokolovna v roce 1926 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       …a v roce 2007 

 

 

(HR) 

Podle Kroniky T.J. Sokol Podolí  
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VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2015 

__________________________________________________ 
 

  

 7. ledna 1990 

  

 Před 25 lety byla obnovena činnost České obce sokolské 

 

 

 

 7. března 1850 

   

 Před 165 lety se v Hodoníně narodil první československý prezident 

 Tomáš Garrigue MASARYK († 14. září 1937 v Lánech).  

 

 

 

  

 8. května 1945 

 

 Před 70 lety skončila 2. světová válka.  

 

 

 

 24. května 1925 

 

 Před 90 lety byl pro sokolskou veřejnost otevřen v Praze Tyršův dům. 

 

 

 

    

       6. července 1415 

     

 Před 600 lety byl v Kostnici upálen Mistr Jan Hus. 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 


